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Conèixer els valors naturals d’un territori de la mà d’un guia expert és una 
experiència que cal viure.  Orquídies, plantes autòctones, ocells, amfibis, 
papallones, libèl·lules, rastres d’animals, volcans, colades de lava i algunes 
curiositats geològiques úniques són alguns exemples de tot el que veurem 
durant cinc dies intensos de veritable natura. El nostre itinerari ens durà a 
visitar 6 parcs naturals des dels Pirineus al mar Mediterrani.

LA GARROTXA

OLOT

Vall de Núria

PARC NATURAL
DE LA ZONA VOLÀNICA

DE LA GARROTXA

DIA 1
Arribada i instal·lació a la casa 
de turisme rural · Sopar de cuina 
casolana i producte local propi. Els 
sopars ens faran gaudir al llarg de 
l’estada d’una ruta gastronòmica 
de la cuina tradicional catalana · Els 
dies d’activitats, els dinars seran en 
restaurants de cuina local o pícnic 
ecològic.

DIA 2
Recorregut pel Parc Natural de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa: és el 
millor exponent de paisatge volcànic 
de la península Ibèrica. Té una 
quarantena de cons volcànics i més 
de 20 colades de laves basàltiques. 
A part, gaudirem de l’extraordinària 
biodiversitat d’un territori petit 
on s’amaguen espècies de fauna 
i de f lora úniques: papallona de 

l’arboç, escanyapolls, cranc de riu 
autòcton, merla d’aigua, ocells de 
bosc, roure pènol, orquídies...

DIA 3
Desplaçament fins al poble 
de Queralbs per agafar el tren 
cremallera (l’únic tren d’aquest 
tipus als Pirineus) que ens pujarà 
fins a la vall de Núria, a uns 2.000 
m d’alçada. Recorregut pel Parc 
Natural de les Capçaleres del Ter 
i del Freser, entre 1.280 i 3.000 m 
d’alçada. Serà un dia esplèndid per 
gaudir de la f lora i la fauna alpina: 
pi negre, neret, gencianes, àrnica, 
papallona apol·lo, isard, marmota, 
voltor, trencalòs...

DIA 4
L’Espai Natural Protegit de les 
Muntanyes del Puigsacalm i 

de Bellmunt es caracteritza per 
presentar uns ambients naturals 
de muntanya mitjana amb un clima 
humit de règim atlàntic que ha donat 
lloc a l’estructuració d’un paisatge 
i una coberta vegetal realment 
esplendorosos. S’hi representa un 
mosaic de prats de pastura i boscos 
de caducifolis que ens servirà 
per observar moltes espècies 
d’orquídies, moltes papallones i 
diversos ocells d’aquests ambients.

DIA 5
Desplaçament fins al Parc Natural del 
Cap de Creus. Un indret on el mar 
i la terra s’uneixen per configurar 
un paisatge únic amb una fauna 
i una f lora especials: sureres, 

estepes, lleterassa arbòria, coixí 
de monja, tortuga mediterrània, 
gavina corsa, àguila cuabarrada, 
coleòpters i mol·luscs endèmics 
... Després anirem al Parc Natural 
dels Aiguamolls de l’Empordà: una 
de les principals zones humides de 
Catalunya, un espai caracteritzat 
pels cursos f luvials actuals i les 
antigues desembocadures dels rius. 
Ens hi aturarem per observar la gran 
riquesa ornitològica d’aquestes 
zones humides: cigonya blanca, 
cabussó emplomallat, limícoles, 
martinets, polla blava...

DIA 6
Recorregut per la vall del Bac 
situada a l’Espai d’Interès Natural 

de l’Alta Garrotxa: és un territori de 
notable extensió que, per la seva 
diversitat i singularitat és, sens 
dubte, l’espai més important del 
Prepirineu oriental, una realitat que 
recull perfectament l’etimologia del 
mot Garrotxa: terra aspra, trencada, 
de mala petja. Es tracta d’un paisatge 
abrupte amb moltes cingleres i valls 
estretes que permeten observar aus 
rapinyaires i diverses espècies de 
f lora de terrenys calcaris: aufrany, 
trencalòs, voltor, teix, polígala de 
vayreda (polígala vayredae), narcís 
de muntanya, orquídies abelleres, ...

DIA 7
Sortida de l’allotjament.

995€ / persona 
(en habitació doble)
Mínim: 8 persones

GUIAT.  7 dies / 6 nits

Des de:

 6 nits en turisme rural.
 6 esmorzars, 2 dinars de pícnic ecològic, 

3 dinars en restaurants de producte 
local, 6 sopars.

 Desplaçaments des de i fins a l’aeroport.
 Tots els viatges necessaris dins el 

territori.
 Guia professional expert en flora i fauna.
 Accés a 6 parcs naturals amb guia 

oficial.

 No inclou
 Qualsevol altra servei que no estigui 

inclòs en el programa.

Puigsacalm

La flora i la fauna dels 
Parcs Naturals
Del Pirineu al mar.
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